LINIE ZADASZEŃ
Atrakcyjna linia IMPERIA/ VENEZIA
Linia o mocnej konstrukcji, to równieŜ rozwiązanie dla
basenów zabudowanych stałymi ścianami, które z powodów
letniego przegrzewania lub potrzeby otwierania na słońce
wymagają przykrycia zadaszeniem rozsuwanym. WyŜszym
typem jest przestronna Venezia

Dyskretna linia ELEGANT
Zadaszenie spełnia funkcję typowo ochronną, przy czym
wysokość wewnętrzna nadal umoŜliwia korzystanie z basenu
przy jego pełnym zakryciu przez segmenty. Niski typ
zadaszenia znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie
chcemy ingerować w krajobraz otoczenia basenu

Klasyczna linia UNIVERSE
Regularny, „miękka” linia. Znakomicie wpasowuje się w
urządzony ogród, pomiędzy krzewy, iglaki, rośliny ozdobne.
W większych zadaszeniach duŜa wysokość w osi pozwala na
swobodę przebierania się przed wejściem do wody i wytarcie
ciała po kąpieli. Dodatkowe drzwi przesuwne mogą być
umiejscowione w ścianie bocznej najwyŜszego segmentu

Superfunkcjonalna linia LAGUNA
Linia odpowiednia dla potrzeb nieskrępowanego poruszania
się pod zadaszeniem, zadaszenie jest enklawą odpowiednią
do wypoczynku na leŜaku, do zabaw dzieci, do spotkań ze
znajomymi nad brzegiem basenu w dni wietrzne i chłodne. W
dni pogodne teleskopowe przesunięcie segmentów kreuje
przytulną wnękę, osłonę przed wiatrem, niepoŜądanymi
spojrzeniami z zewnątrz
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Kompromisowa linia TROPEA
Tropea to kompromis pomiędzy przestronną a zatem wysoką
Laguną a niskich ochronnym typem Elegant. Średnio wysoka
Tropea umoŜliwia swobodne poruszanie się w osi
zadaszenia a w pozycji lekko schylonej wzdłuŜ jego boków.
Ładny, proporcjonalny design jest zaletą tej konstrukcji

Wytworna linia RAVENA
Design i doskonała prezencjęa, kombinacja prostych ścian o
kącie nachylenia ~80o z elementami łukowymi. Kształt
konstrukcji zapewnia swobodę poruszania się wzdłuŜ 1- 3
boków basenu. Drzwi przesuwne montowane są w ścianach
czołowych lub bocznej. Linia Ravena to optymalne
rozwiązanie z punktu widzenia rozmiarów zadaszenia i jego
funkcjonalności

Baśniowa linia ORIENT
Fascynująca budowla z baśni 1000 i jednej nocy, ze
wschodnich pejzaŜy. Elementy ścienne swobodnie dają
przesuwać się w lewo lub prawo po stabilnych prowadnicach
zakotwiczonych w podłoŜu. Kształt czaszy gwarantuje wysoki
stopień nasłonecznienia na powierzchni całego basenu i
kumulację ciepła pod kopułą. Zaletą system jest moŜliwość
rozsunięcia aŜ 1/3 okręgu zadaszenie, co umoŜliwia
regulację temperatury powietrza w upalne dni. JeŜeli
zamontujemy dodatkowe drzwi - uchylne wertykalnie lub
horyzontalnie - uzyskamy dodatkową otwartą przestrzeń w
ścianach zadaszenia; doskonale pasuje równieŜ do osłony
wanien spa (z hydromasaŜem) sytuowanych outdoor

Ekskluzywna linia OCEANIC/RIVIERA
Wyjątkowy design, w ścianach zastosowano dwukrotnie gięty
poliwęglan lity typu „szyba”; połać dachowa wypełniona
poliwęglanem komórkowym lub równieŜ litym.
Uzupełnieniem całości są płaskie, bezpieczne i
wygodne, znakomicie prezentujące się prowadnice
PROGRES.
Funkcjonalność
połączona
z
perfekcyjną
linią;
Riviera
jest
typem
bezkolejnicowym
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Linia zadaszeń przy ścianie ABSYDA
Zadaszenie doskonale chroni baseny usytuowane blisko
ścian budynku lub murów. Konstrukcja z prowadnicą
umieszczoną na murku lub na skośnej/wertykalnej ścianie
moŜe być wkomponowana we wnękę lub kreować „nawę
boczną” budynku.

Linia zadaszeń COMBI
Zadaszenia będące kompilacją zwykle dwóch róŜnych typów
zadaszeń – niŜszego i wyŜszego. Znajduje zastosowanie
m.in. w sytuacji, gdy miejsce wchodzenia do basenu powinno
być wyŜsze, na wzrost człowieka, a dalsza część zadaszenia
moŜe juŜ być niŜsza. Zadaszenie łączy oczekiwana
funkcjonalność z wymierną oszczędnością kosztów.
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